Systém zberu komunálnych
odpadov vrátane
triedeného zberu
v Obci Liptovská Osada

Pravidlá zberu zmesového komunálneho
odpadu ( KO ) ( to, čo zostane po vytriedení )
 Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu
v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej
spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na
webovej a úradnej tabuli obce.
 Zmesový komunálny odpad ( KO ) zhromažďujú domácnosti a ostatní
pôvodcovia odpadu v predpísaných nádobách : 110 l , 1100 l , PVC vriec
a smetných košoch.

Ktoré zložky KO v obci triedime

 OBALOVÝ MATERIÁL : papier, plasty, sklo, drobný kov,
 ELEKTROODPAD : veľké a malé elektrospotrebiče ( televízory, práčky, počítače),
 ODPAD S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK z domácností,
 OBJEMNÝ ODPAD ( OO ) a DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ( DSO ) z domácností,

 Použité JEDLÉ OLEJE A TUKY z domácností,
 Použité ŠATSTVO A TEXTÍLIE z domácností,
 Nespotrebované humánne a veterinárne LIEKY z domácností,
 BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD ( BRKO )

Pravidlá zberu SKLA, PAPIERA, PLASTOV
a KOVOV
SKLO, PAPIER, PLASTY a KOVY triedime do 1100 l kontajnerov s nepretržitou
dostupnosťou rozmiestnených na území obce , kontajnery sú farebne rozlíšené .

 Sklom sa rozumie sklené fľaše, obaly a predmety zo skla, sklenené črepy a atď.
- používame zelené kontajnery. Interval odvozu je 1 krát mesačne.
 Plastami sa rozumie nápojové PET fľaše, tégliky od jogurtov, číre a farebné fólie
a atď. -používame žlté kontajnery . Interval odvozu je 2 krát mesačne .

 Papierom sa rozumie noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, krabice
a atď. – používame modré kontajnery. Interval odvozu je 2 krát mesačne.
Taktiež prostredníctvom mobilného výkupu papiera. Interval zberu je 4 krát
ročne.
 Drobnými kovmi sa rozumejú kovové obaly, konzervy, plechovky z nápojov,
starý riad a atď. - používame hnedý kontajner . Interval zberu je štvrťročne.

Pravidlá zberu ELETROODPADU
z domácností
 Elektroodpadom sa rozumie práčky, chladničky, televízory, počítače, mobilné telefóny

a atď. Zber sa uskutočňuje celoročne- dvor pri Hasičskej zbrojnici. odkiaľ ho oprávnená
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zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. Prípadne prostredníctvom spätného zberu
elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov.

Pravidlá zberu odpadu s obsahom
škodlivých látok z domácností
 Pravidlá zberu odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností (rozpúšťadlá, staré farby,
laky, lepidlá ...) je možné 2 krát do roka v presne stanovený termín, ktorý obec
v dostatočnom predstihu vyhlási v miestnom rozhlase a zverejní na webovej stránke obce.

Pravidlá zberu OO a DSO z domácností

 Objemným odpadom ( OO ) sa rozumie nábytok, koberce, dvere, a pod.

 Drobným stavebným odpadom ( DSO ) z domácností je odpad z bežných udržiavacích
prác na nehnuteľnosti. Zber OO a DSO prebieha celoročne. Drobné stavebné odpady je
zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO !

Pravidlá zberu jedlých olejov a tukov, liekov,
šatstva a textílií


Zber použitých jedlých olejov a tukov je zabezpečený celoročne. Držiteľ jedlých olejov a tukov je povinný ich

odovzdať donáškovým spôsobom v použitých „PET“ fľašiach podľa možností od oleja, kde ich vyleje do

označenej nádoby.
 Nespotrebované veterinárne a humánne lieky je povinnosť odovzdať do verejných lekární, ktoré sú
povinné ich zhromažďovať. Je zakázané nespotrebované lieky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám KO
a verejné priestranstvá.
 Zber použitého šatstva a textílií z domácností je zabezpečený nepretržite

špeciálnym kontajnerom

označeným nápisom umiestneným na území obce. Zbiera sa čisté a suché šatstvo a textílie, obuv, doplnky
k oblečeniu. Interval vývozu kontajnerov na šatstvo je približne každý druhý týždeň a podľa naplnenosti
kontajnera.

Pravidlá zberu použitých batérií a akumulátorov
a automobilových batérií a akumulátorov
 Obec v dostatočnom predstihu vyhlási stanovený termín v miestnom rozhlase a na
webovej stránke obce . V rámci režimu spätného zberu (výrobca a distribútor je povinný na svojich
predajných miestach bezplatne zabezpečiť spätný zber), alebo na zbernom mieste použitých BaA

a automobilových BaA. ( BaA – použitá batéria a akumulátor ) .

 Použité prenosné batérie a akumulátory

a automobilové batérie a akumulátory

jezakázané ukladať do zberných nádob určených na KO !

Pravidlá zberu BRKO
 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad ( tráva, lístie, šupy z čistenia zeleniny
a ovocia....) je potrebné zhodnocovať( kompostovať) na vlastnom pozemku. Je zakázané
biologicky rozložiteľný komunálny odpad spaľovať, prípadne ho ukladať do zberných
nádob na KO alebo na iné miesta.

